
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬШСТЮ "АГРО-КЛАСІК" (ТОВ 
"АГРО-КЛАСІК")_______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
33013, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 
8А: 32625713; Директор - БІЛОУСОВА ТАМАРА ВЯЧЕСЛАВІВНА: тел. 
0362635838; agro.classic(S)gmail.com________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, 
адреса електронної пошти

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце 
проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса 
електронної пошти;

Рівненська обл.. Лубенський район, с. Привільне, вул. Центральна, 5Б
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання

підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди;

не укладався
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Я, Директор

не проводився
(дата проведення аудиту)

БІЛОУСОВА ТАМАРА ВЯЧЕСЛАВІВНА
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -підприємця)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: _______

(застосування) таких машин.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

>  експлуатація обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації в 
потенційно вибухонебезпечному середовищі (пункт 6, додатку 7), а саме;
- блок-пункт автозаправочний АПБ-14 обліковий № 1, заводський № б/н, 1994 
року виготовлення, країна походження - Україна
- паливо-роздавальна колонка МОУА-1 КЕД-100-0,25-1А-1-01, заводський 
№1231, 2013 року виготовлення, Україна,

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата 
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

35 у  т о м у  ЧИСЛІ
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)



офісне приміщення розташоване за адресою: 33013, Рівненська обл., місто Рівне, 
ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 8А. Виробниче приміщення 
розташоване за адресою: Рівненська обл.. Лубенський р-н, с. Привільне, вул. Центральна 
56_______________________________

Інші відомості:
Директор - Білоусова Тамара В ’ячеславівна, яка пройшла навчання ДНЗ 
«Рівненський ОНЦ АПК» і виявила потрібні знання законодавства та нормативно- 
правових актів з охорони праці. Посвідчення серія АПК №561, протокол від 
25.01.2019р .№0Ш -02ОП.

Розроблено та затверджено наказом:  ̂ .
- Наказ №2 від 02.01.2019р. «Про створення служби охорони праці та

призначення відповідальних».
Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Геруса 

А.В., який пройшов навчання ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки. Посвідчення серія АПК №290, 
протокол від 27.01.2019р. №01П-05ОП.

- Наказ №6 від 02.01.2019р. «Про продовження дії Положень та інструкцій 
по охороні праці та пожежній безпеці, які діють на підприємстві»;

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з йитань
охорони праці №3 затверджено директором ТОВ «Агро-класік» Бід@усова 
Т.В, наказ №6 від 02.01.2019р; : '  ̂ >

- Положення про службу з охорони праці № 1 затверджено диреклором ТОВ 
«Агро-класік» Білоусова Т.В. наказ №6 від 02.01.2019р.

- Положення про систему управління охороною праці затверджено 
директором ТОВ «Агро-класік» Білоусова Т.В. наказ №6 від 02.01.2019р.:

- Положення про організацію попереднього та періодичних медичних
оглядів №7 затверджено директором ТОВ «Агро-класік» Білоусова Т.В. 
наказ №6 від 02.01.2019р.; ' ‘ ’

- Наказ №5 від 02.01.2019р. «Про створення постійно-діючйх комісій, 
проведення навчання та інструктажів, проходження медичних оглядів, 
забезпечення спец.одягом та засобами індивідуального захисту». '• * - ' ‘

На підприємстві діють наступні інструкції:
- Інструкція з охорони праці №18 при проведені газонебезпечних робіт;
- Інструкція з охорони праці №27з подання першої (долікарської) допомоги;
- Інструкція з охорони праці для оператора заправних станцій;

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу 
з питань охорони праці, експлуатаційної документації) . .

- Наказ №5 від 02.01.2019р. «Про створення постійно-діючйх комісій, 
проведення навчання та інструктажів, проходження медичних оглядів, 
забезпечення спец.одягом та засобами індивідуального захисту».



Створено комісію з перевірки знань з охорони праці в складі:
Голова комісії; Білоусова Тамара В ’ячеславівна
(пройшла навчання ЛНЗ «Рівненський ОЬЩ АПК» і виявила потрібні знання 
законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці. Посвідчення серія 
АПК №561, протокол від 25.01.2019р. №01П-02ОГП
Члени комісії; Герус Анатолій Володимирович - інженер з охорони праці 
(пройшов навчання ЛНЗ «Рівненський OHIJ АПК» і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки. Посвідчення серія АПК №290, 
протокол від 27.01.2019р. №01П-05ОШ;
______________ Юхимчук Роман Миколайович -  агроном
(пройшов навчання ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки. Посвідчення серія АПК №291, 
протокол від 27.01.2019р. №01П-05ОШ;

- Наказ №11 від 20.01.2020 «Про створення постійно-діючої комісії», створено 
комісію з перевірки знань з охорони праці на складі ПММ та при проведені 
газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах, в складі: 

Голова комісії: Герус А.В. -  інженер з охорони праці
(Посвідчення № 309-13-19 видано науково-виробничою фірмою «Оазис
технолоджі» Герусу А.В. про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Типової 
інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», протокол від 26.07.2019р. №13);
______________Гетун В.М. -  завідувач складом
(Посвідчення № 311-13-19 видано науково-виробничою фірмою «Оазис
технолодж:і» Гетуну В.М. про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні 
знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», протокол від 26.07.2019р. №13)
______________Герус С.А. -  головний механік
(Посвідчення № 310-13-19 видано науково-виробничою фірмою «Оазис
технолоджі» Герусу С.А. про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Типової 
інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт».



«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно

потенційно вибухонебезпечнихзабезпечення безпечного виконання робіт у 
середовищах», протокол від 26.07.2019р. №13);

- Наказ №21 від 01.07.2019р. «Про експлуатацію АЗС та виконання
газонебезпечних робіт».

Завідувача складом Гетун В.М., призначено:
- Відповідальним за справний стан обладнання складу ПММ;
- Відповідальним за підготовку і виконання газонебезпечних робіт,

який має Посвідчення № 311-13-19 видано науково-виробничою фірмою «Оазис 
технолоджі» Гетуну В.М. про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні 
знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно

у потенційно вибухонебезпечнихзабезпечення безпечного виконання робіт 
середовищах», протокол від 26.07.2019р. №13.

_____ Працівники при прийомі на роботу проходять вступні інструктажі з охорони
праці та інструктажі на робочих місцях, які реєструються в Журналі реєстрації 
інструктажів з охорони праці на робочорму смісці. Допуск до самостійного 
виконання робіт проводиться після стажування та перевірки знань, про що є 
відвідні записи в Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому 
місці.

Ведуться Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал обліку 
видачі інструкцій з охорони праці.

Працівники ТЗОВ "АГРО-КЛАСІК" забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному об’ємі. Видача працівникам і повернення ними 
313 обліковується в особистих картках обліку спеціального одягу, спеціального 
взуття, та інших засобів індивідуального захисту встановленої форми.

Працівників ТЗОВ "АГРО-КЛАСІК" та забезпечені спецодягом, спецвзуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та Мінімальні 
вимог безхпеки і охорони праці при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці.

В наявності є необхідні інструкції з охорони праці, експлуатаційна 
документаційна, сертифікати відповідності (на резервуари та паливороздавальні
колонки), паспорти та інстукції на обладнання автозаправної контейнерної 
автоматичної станції.

Обладнання в терміни передбачені НД проводяться огляд (обстеження), 
ревізія.



Працівники товаритсва в повному об’ємі забезпеченні нормативно 
правовими

(засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази
актами з питань охорони праці.

навчально-методичного забезпечення)

Директор ТЗОВ "АГРО-КЛАСІК"

ог 20 р.
Декларація зареєстрована у журналі облі 
органі Держпраці _______________ р̂. №

Білоусова Т.В.
іціали та прізвище)

ювання у територіальному

Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

Управління Д ерж праці у  Рівненській області
З А Р Д й С Т Р О В А Н О

За№,.^Д^__від, 2 0 ,^ р ,


